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จำกัดความ�ง��แนิจฉัยและการปกเป]นิจฉัยและการปร�ยข%อ

45

7 จำกัดความ�ง��นิจฉัยและการปวนิจฉัยและการป ร%อยละ คำจำกัดคว&�เฉัยและการประเมินล,-ย คำจำกัดคว&�เบ,-ยงเบนิจฉัยและการปม�ตุการเกิดโรครฐ�นิจฉัยและการป และระด�บคำจำกัดควว�มม� -นิจฉัยและการปใจำกัดความ�งในิจฉัยและการปคำจำกัดควว�มส�ม�รถ
ในิจฉัยและการปก�รด#แลตุการเกิดโรคนิจฉัยและการปเอง ด%�นิจฉัยและการปก�รปร�บภ�พล�กษณ\ และอ�ตุการเกิดโรคมโนิจฉัยและการปที่แผนกผู้ป่วยนอก�������������¸�����Q�มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่�ศนิจฉัยและการป\ จำกัดความ�ง��แนิจฉัยและการปกเป]นิจฉัยและการปร�ยข%อ
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8 จำกัดความ�ง��นิจฉัยและการปวนิจฉัยและการป ร%อยละ คำจำกัดคว&�เฉัยและการประเมินล,-ย คำจำกัดคว&�เบ,-ยงเบนิจฉัยและการปม�ตุการเกิดโรครฐ�นิจฉัยและการป และระด�บคำจำกัดคว�ณภ�พชื่อโรค/,ว�ตุการเกิดโรคของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่แผนกผู#%ป&วยหล�ง
ใส&เคำจำกัดควร)-องกระตุการเกิดโรค�%นิจฉัยและการปห�วใจำกัดความ�งแบบถ�วร ในิจฉัยและการปภ�พรวมและร�ยด%�นิจฉัยและการป

49

9 จำกัดความ�ง��นิจฉัยและการปวนิจฉัยและการป ร%อยละ คำจำกัดคว&�เฉัยและการประเมินล,-ย คำจำกัดคว&�เบ,-ยงเบนิจฉัยและการปม�ตุการเกิดโรครฐ�นิจฉัยและการป และระด�บคำจำกัดคว�ณภ�พชื่อโรค/,ว�ตุการเกิดโรคของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่แผนกผู#%ป&วย
หล�งใส&เคำจำกัดควร)-องกระตุการเกิดโรค�%นิจฉัยและการปห�วใจำกัดความ�งแบบถ�วร ด%�นิจฉัยและการปคำจำกัดควว�มพ[งพอใจำกัดความ�งในิจฉัยและการปชื่อโรค/,ว�ตุการเกิดโรค จำกัดความ�ง��แนิจฉัยและการปกเป]นิจฉัยและการปร�ยข%อ
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10 จำกัดความ�ง��นิจฉัยและการปวนิจฉัยและการป ร%อยละ คำจำกัดคว&�เฉัยและการประเมินล,-ย คำจำกัดคว&�เบ,-ยงเบนิจฉัยและการปม�ตุการเกิดโรครฐ�นิจฉัยและการป และระด�บคำจำกัดคว�ณภ�พชื่อโรค/,ว�ตุการเกิดโรคของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่แผนกผู#%ป&วย
หล�งใส&เคำจำกัดควร)-องกระตุการเกิดโรค�%นิจฉัยและการปห�วใจำกัดความ�งแบบถ�วร ด%�นิจฉัยและการปอ�ตุการเกิดโรคมโนิจฉัยและการปที่แผนกผู้ป่วยนอก�������������¸�����Q�มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่�ศนิจฉัยและการป\จำกัดความ�ง��แนิจฉัยและการปก เป]นิจฉัยและการปร�ยข%อ
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11 จำกัดความ�ง��นิจฉัยและการปวนิจฉัยและการป ร%อยละ คำจำกัดคว&�เฉัยและการประเมินล,-ย คำจำกัดคว&�เบ,-ยงเบนิจฉัยและการปม�ตุการเกิดโรครฐ�นิจฉัยและการป และระด�บคำจำกัดคว�ณภ�พชื่อโรค/,ว�ตุการเกิดโรคของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่แผนกผู#%ป&วย
หล�งใส&เคำจำกัดควร)-องกระตุการเกิดโรค�%นิจฉัยและการปห�วใจำกัดความ�งแบบถ�วร ด%�นิจฉัยและการปส�ขภ�พและก�รที่แผนกผู้ป่วยนอก�������������¸�����Q�มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่��ง�นิจฉัยและการปของร&�งก�ย 

52



ข

จำกัดความ�ง��แนิจฉัยและการปกเป]นิจฉัยและการปร�ยข%อ
12 จำกัดความ�ง��นิจฉัยและการปวนิจฉัยและการป ร%อยละ คำจำกัดคว&�เฉัยและการประเมินล,-ย คำจำกัดคว&�เบ,-ยงเบนิจฉัยและการปม�ตุการเกิดโรครฐ�นิจฉัยและการป และระด�บคำจำกัดคว�ณภ�พชื่อโรค/,ว�ตุการเกิดโรคของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่แผนกผู#%ป&วย

หล�งใส&เคำจำกัดควร)-องกระตุการเกิดโรค�%นิจฉัยและการปห�วใจำกัดความ�งแบบถ�วร ด%�นิจฉัยและการปส�งคำจำกัดควมและเศรษฐก�จำกัดความ�ง จำกัดความ�ง��แนิจฉัยและการปกเป]นิจฉัยและการปร�ยข%อ
54

13 ส�มประส�ที่แผนกผู้ป่วยนอก�������������¸�����Q�มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่ธิสภาพ����8�f สหส�มพ�นิจฉัยและการปธิสภาพ����8\เพ,ยร\ส�นิจฉัยและการประหว&�งคำจำกัดควว�มส�ม�รถในิจฉัยและการปก�รด#แลตุการเกิดโรคนิจฉัยและการปเองและ
คำจำกัดคว�ณภ�พชื่อโรค/,ว�ตุการเกิดโรคของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่แผนกผู#%ป&วยหล�งใส&เคำจำกัดควร)-องกระตุการเกิดโรค�%นิจฉัยและการปห�วใจำกัดความ�งแบบถ�วร
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